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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÃO 
Nº 22/2010 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

REALIAZADA EM 8 de Abril de 2010 

 

Saudação 

Barreiro: uma longa tradição Teatral 

 

Desde o início do século XX que o Teatro Amador se implantou na nossa terra pela 

mão de Herculano Marinho, que com o seu entusiasmo e perseverança constituiu o 

primeiro Grupo Dramático que teve o seu próprio nome. 

O momento não é o indicado para se fazer a história do Teatro no nosso Concelho, 

mas ao longo do tempo os grupos foram surgindo até aos nossos dias e a Câmara 

Municipal do Barreiro, não podia deixar de engrandecer mais uma vez, a 

importância que a arte Teatral ocupa na nossa terra, integrando a data do Dia 

Mundial do Teatro – 27 de Março – na já habitual programação do Mês do Teatro, 

com o objectivo da formação de públicos, “levando o teatro às pessoas”, 

descentralizando as actividades por todas as Freguesias do Concelho. Foram muitas 

as actividades, a relembrar: 

- Exposição de Marionetas – “Marionetas fora de cena” -  no AMAC (Auditório 

Municipal Augusto Cabrita), do espólio do Mestre José Carlos Barros, a qual foi 

acompanhada com ateliers sobre o tema, destinado aos alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico; 

- Exposição também no AMAC, para assinalar os 30 anos de actividade do Grupo 

Arte Viva, que ao longo da sua vida tem enriquecido o universo cultural 

barreirense através da representação e formação de actores; 

- Actuações convencionais dos vários Grupos de Teatro do concelho (Arte Viva, 

TEB e Projéctor) e de companhias nacionais; 
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- Oferta de diferentes vertentes de Teatro como a Revista, Teatro para bebés e 

Teatro de Rua; 

- Formação informal, envolvendo a Comunidade Educativa, na construção de 

Marionetas, Fantoches e Cabeçudos. 

 

A Assembleia Municipal do Barreiro, reunida a 8 de Abril de 2010, saúda calorosa e 

orgulhosamente todos os Grupos de Teatro que existiram e existem no Concelho, e 

nomeadamente os actores, os encenadores, os figurinistas, os cenógrafos, os 

músicos e todas as pessoas envolvidas que com as suas capacidades e grande 

dedicação, empenhamento e motivação à causa universal do Teatro o têm amado e 

desenvolvido, em prol de uma cidadania mais empenhada e adulta. 

 

 

Aprovada por unanimidade 

 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro 

 

Frederico Pereira 


